
 

पो. टे.तामसा 116/2022 कलम 353,332,504,34 भादवी  दनाकं - 17/12/2022 . 

पो. टे चे 

नाव  

गुरन  व कलम  गु.घ.ता.वेळ व ठकाण फयादी चे नाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 

116/2022 कलम:-- 

353,332,504,34 

भादवी माणे  

 

 

   

दनांक:-- 

द.16.12.2022 रोजी 

20.00 वा. चे सुमारास मौजे 

पपळगाव येथील द  

मं दराचे पाठीमागे 

ता.हदगाव िज हा नांदडे 

दि णेस 12  क .मी. 

 

 

ग.ुदा.ता.वेळ द :-- 17. 

12.2022  रोजी  02.31  

वा.न द नं 03  वर . 

 

 फयादी चे नाव :- उ दव  बापूराव वरतळे  वय 

50 वष वसाय  वनर क िनयत े  तामसा 

रा. वरप र े  कायालय हदगाव ता.हदगाव  

िज हा नांदडे मो.न.7499188239 

 

 

आरोपी चे नाव व प ा:--   

 

 

आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील फयादी यांना गु  मािहती 

िमळाली क  मौज े पपळगाव येथे सागवान झाडाची अवधैपणे तोड क न वा न नेणार 

अस याचे मािहती िमळा याने जी. पी.राठोड वन प रमंडळ अिधकारी, हनुमतं धुळगडंे 

वनर क ,बालाजी बनसोडे वनर क व बाळू च हाण असे मौजे पपळगाव येथे गलेो 

असता वाहन ा  छोटा ह ी वाहनाम ये वाहतूक करीत असताना याचे कड ेसागवान 

झाड ेतोड याचा व वा न ने याचा परवाना  नस याने यांना याचे वाहन यांचा येथील 

वनिवभागाचे डेपो म ये घे यास सांिगतल ेअसता यांनी यातील फयादीस अरे रवीची 

भाषा क न फयादी ध ाबु  क न आ ही करीत असले या शासक य कामात अडथळा 

िनमाण केला आह ेवगैरे फयाद व न मा.सपोनी सा.यांचे आदशेाने गु हा दाखल. 

दाखल करनार /.pso HC 83 राठोड    पो टे तामसा मो.न.9960425932 

तपासीक अिधकारी यांचे नाव :--    मा.सपोनी ी दळव ेसा.   पो. टे.तामसा  नंबर:--  

7744827771 

पो. टे भारी अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळव ेसा. 

 पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पो टे तामसा 117/2022 कलम 11(फ)(ड) महारा  ाणी सरं ण अिधिनयम 1960 माण े दनाकं - 17/12/2022 . 

पो. टे 

च ेनाव  

गुरन  व कलम  ग.ुघ.ता.वेळ व 

ठकाण 

फयादी च ेनाव ह ककत 

तामसा गुरन व कलम :-- 

117/2022 कलम:-- 

11(फ)(ड) महारा  

ाणी संर ण 

अिधिनयम 1960 

माण े 

 

 

   

दनाकं:-- 

द.17.12.2022 

रोजी 03.30  वा. 

च े समुारास नवीन 

बस थानक छ पती 

चौक तामसा 

ता.हदगाव िज हा 

नांदडे  

 

ग.ुदा.ता.वेळ द :-- 

17. 12.2022  

रोजी  06.24  

वा.न द नं 08  वर . 

 

उिशराच ेकारण - 

 फयादी च ेनाव :- केशव रामचं  राठोड वय 

52 वष वसाय  ेड पोलीस उपिनरी क 

नेमणकू पोलीस टेशन तामसा   ता.हदगाव  

िज हा नांदडे मो.न.8888867833 

 

आरोपी च ेनाव व प ा:--   

 

आरोपी अटक नाही 

सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी  यातील 

आरोपीतांनी याच े ता यातील वाहनामं य े 35 शे या अपु या जागेत 

खचाखच भ न जनावरांना हालचाल करता येणार नाही अस ेउभ ेक न 

ू रतेची वागणूक दली वगैरे जबाब व न वर माण ेगु हा दाखल. 
 

दाखल करनार /.pso HC 83 राठोड    पो टे तामसा 

मो.न.9960425932 
 

तपासीक अिधकारी याचं े नाव :--    मा. ेड psi राठोड  सा.   

पो. टे.तामसा  नंबर:--  8888867833 
 

पो. टे भारी अिधकारी यांच े नाव व मोबाईल नंबर:-- मा.api दळवे 

सा.  पो. टे.मो.न.-7744827771 

 

केलेला तपास:-- मा.पोिलस अधी क यां या सचुना:-- 

 



 

पोलीस टेशन रामतीथ गु.र.न.कलम - 207/2022 क.435   भा द वी माने द.17/12/2022 

पो. टेच ेनाव गुरन.व कलम   गु हा घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल ता. वेळ फयादीच ेनाव प ा व मोनं , 

आरोपीच ेनाव व प ा , आरोपी अटक 

होय/  नाही 

हक कत 

रामतीथ  गुरन:ं➡ग.ुर.न.कलम - 

207/2022 क.435 

 भा द वी 

 

 

 

उिशरा चे कारण:-  

गु हा घ. ता.वेळ ठकाण दनाकं 16.12. 2022 

रोजी 22.30  वासू.नस  ते देगलूर जाणारे 

रोडवर  मौ.िजगळा फाटा येथे  ता.िबलोली 

दशा–उ रेस 5  कमी  

 

 

गु हा दाखल  ता.वेळ:- 

 दा. ता.वेळ -17/12/22 वेळ 01.47  टे डा नं 

3  वर 

 

 

  पुव इितहास –सदर आरोपी हा पंजाब रा य 

येथील आह.े 

 

केलेली कारवाई–M.C.R. 

फयादीच े नाव: अिनल बालाजी 

रदकवाले  वय 34  वष वसाय 

नौकरी पोका./485 पो टे.रामतीथ 

ता.िबलोली   मो. नंबर 

.8888602669  

 

 

 FIR त दली का:- होय  

 

 

आरोपीच ेनाव व प ा :-   

 

आरोपी अटक:-  

 

खलुासा_ सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने याची क ला 

मोटारसायकल वा यान ेकट मार यान ेरागा या भरात दा  िपऊन नस  ते देगलूर रोडवर िजगळा 

फाटा येथ ेअपघात झा याने रोड या बाजूस पडलेली मोटारसायकल याच मो.सा.ने कट मारली 

हणून मोसा.चे टाक तील पे ोल काढून मोसा .वर टाकून, जाळूण 25,000/ .नुकसान  केले आह े

वगरेै मजकूराच े सरकार तफ पोका. रदकवाले यांनी त ार द यान े 

 मा.सपोिन  साहबे यां या आदशेान ेगु हा दाखल क न तपास PSI- लतीफ सा.कड े दला. 

 

तपास अधीकारी–PSI.लतीफ  मोन. 9960161935.  

 

दाखल करणार: पोहकेा .620 कुलकण  मो.नं. 9175358880 

 

पो टे भारी अिधकारी__API दघ ेसाहबे.मो+91 98342 55985 

 सदर आरोपी हा पंजाब रा य येथील आह.े 

 

 

 

 



 

iksLVs fcyksyh xq-j-ua-243@2022 dye 3¼1½]¼vkj½]¼,l½] 3¼1½]¼MCY;q½]¼vk;½]¼2½v-tk-t-v-ç-dk]323]504] 506 Hkk-n-fo fnukad 17@12@2022 
 

ftYgk@ iks -Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps  
fcyksyh 

 
 
 
 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 

fBdk.k-& fn-

16@12@2022 jksth 

20-00 ok fo|k 

fudsru ekxkloxÊ; 

eqykaps 

oLrhx̀g]fcyksyh 

rk%fcyksyh  

 
fn’kk o varj %&   
if'pesl 01 fd-eh   

  
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  
 fn-17@12@2022 ps 
02-13 ok uksa-ua-03 
oj   

xq-j-ua-243@2022 
dye 
3¼1½]¼vkj½]¼,l½] 
3¼1½]¼MCY;q½]¼vk;½] 
¼2½v-tk-t-v-ç-
dk]323]504] 506 
 Hkk-n-fo  

 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %& 
fHkejko xaxkjke 
cMwjdj  o;&65 o"kZ 
O;olk;& okrkZgkj 
¼nS-iq.;uxjh½ 
tkr%egkj jk%cMwj 
rk%fcyksyh   ft-
ukansM  eks-ua- 
8830163415 
 
 vkjksihps uko %&   
vkjksih vVd %& 
ukgh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh  ;karhy fQ;kZnh 
gs fo|k fudsru ekxkloxÊ; eqykaps oLrhx̀g can vlY;kps ckreh nSfud 
iq.;uxjh eè;s çdk'khr dsys rlsp lnj oLrhx̀g can ckcr ftYgk Lrjkoj o 
foHkkxh; l¥koj rØkj dsyh R;keqGs lnj oLrhxg̀kph lekt dY;k.k ekQZsr 
pkSd'kh gksr vlY;kps ekfgrh fQ;kZnhl çkIr >kY;kus lnj pkSd'khps òÙkkau 
dj.;klkBh fQ;kZnh oLrhxg̀koj xsyss vlrk R;kfBdk.kh vkjksihus fQ;kZnhyk 
mís'kwu egkjX;k rw bFks dk vkykl vls Eg.kqu ykFkkcqD;kus ekjgk.k d:u 
lokZauh le{k iku mrkjk dsyk y ftos ekj.;kph èkedh fnyh oxSjs etdqjkps 
tckc o:u oj çek.ks xqUgk nk[ky 
nk[ky dj.kkj %&  ,-,u-u:Vs iksyhl fujh{kd iks-LVs fcyksyh  eks- u- 
9823802677 
rikfld vaeynkj %& ek-lfpu lkaxGs lkgsc mi foHkkxh; iks-vfèkdkjh mi 
foHkkx]nsxywj inHkkj fcyksyh eks-ua-9823524529 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &,-,u-u:Vs iksyhl fujh{kd iks-LVs fcyksyh  eks- u- 
9823802677  
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-lfpu lkaxGs lkgsc mi foHkkxh; iks-
vfèkdkjh mi foHkkx]nsxywj inHkkj fcyksyh eks-ua-9823524529 ] ,-,u-
u:Vs iksyhl fujh{kd iks-LVs fcyksyh  eks- u- 9823802677 ] jkenkl 
ekf.kdjko dsaæs l-iks-fu iks LVs fcyksyh  gs fn-17@12@2022 ps 02-17 oktrk 
Mk-uksan uacj 04 oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

          



 

पोलीस टेशन भोकर गु.र. न. 487/2022कलम 11(1)(d),11(1)(e)11(1)(f) ा याचंा छळ ितबंधक अिधिनयम 960 दनांक 17.12 2022 

पोलीस टेशन गु.घ. ता.वेळ व ठकाण गु. द. ता.वेळ 

टे.डा.न द 

गुरंन व कलम फयादी आरोपी  हक कत 

भोकर ग.ुघ.ता. वेळ व ठकाण दनाकं  

17.12. 2022 रोजी 04.20 

वाजताच े सुमारास ड गरे टी पॉइंट 

भोकर  

 

 

 

आंतर व दशा  पि मेस 2 

कलोमीटर अंतरावर   

 

 

ग.ु दा. ता. व.े व ठकाण 

दनांक 17/12/22 

वेळ 06.38 बा  टे.डा. नोद 08 

 

 

ग.ुर. न.--487/2022 कलम 11(1)(d), 

11(1)(e) 11(1)(f) ा यांचा छळ ितबंधक 

अिधिनयम 1960 

 

िमळाला माल  

1. एकूण 35शे या काळे  रंगा या येक  

कमत 5,000/- पय े माण ेएकूण1,75,000/- 

पयेचा ंमाल 

2. बोलरेो िपकप माकं MH 26 BE1037 जु. 

वा. क . अ.70,000/-असा एकूण 2,45000/-

पयेचा मुदेमाल 

 

 

फयादीच े नाव----राम नामदेवराव कराड वय 54 वष 

वसाय नोकरी पो उप िन नेमणकू पोलीस टेशन 

भोकर मोबाईल ९८२३७१४३८५ 

 

आरोपीच ेनाव 1. 

 

 

खुलासा सादर िवनंती क  वर नमदू तारीख वेळी व  ठकाणी यातील आरोपी 

बोलरेो िपकप माकं मधील शे या कमी जागेत डाबंून बसून यांना वदेना व 

ास होईल अशा ि थतीत म य े भ न िव साठी घेऊन जात असताना 

िवनापरवाना बेकायदशेीर र या वाहतूक करीत असताना िमळून आले आह े

वगरेै फयाद व न वर माण े गु हा दाखल क न पढुील तपास कामी पो. 

िन.साहबे यां या आदेशाने 2401 जाधव यांचे कड ेदे यात आला आह े
 

दाखल करणार पो.ह.ेका.2820 बी. य.ूजाधव PSO पो ट भोकर मोबाईल 

नंबर 9823227195 
 

तपासी अमलदार पो.ह.ेका.2401 नामदेव जाधव नेमणकू पो ट भोकर 

मो.9850493110 

पो ट भारी अिधकारी पो. िन िवकास पाटील मो.9923104521 

घटना थळी भेट देणारे अिधकारी मा.ASP मॅडम िज हा रा ग त दर यान 

ड गरी टी पॉइंट येथ.े पो.उप.नी.राम कराड रा  ग त पे ो लग दर यान 

घटना थळी भेट 

 दनाकं17/12/2022रोजी िज हा रा ग त दर यान परत आ याची वेळ 

दनांक 17.12. 2022  न द न.04 वेळ 05.08  दनाकं 17. 12. 2022 

टे. डा.न द न. 05वेळ 05.10वा. 

 

आरोपीचा पूव इितहास---------------------- यातील आरोपी यां यावर पो टला चालू वषात यापूव  गु हा दाखल नाही. 

-- 

आरोपी वर केलेली ितबंधक कायवाही------------- यातील आरोपी मांक 01. ते 04 याना माननीय सव  यायालयाचे मागदशक त वांचे तंतोतंत पालन क न 

सीआरपीसी कलम 41 /अ/1 नुसार नोटीस दऊेन सोड यात आले.  

 

 



पो. टे. नायगाव आ.म.ृ नं.44/2022 कलम 174.CrPC द 17/12/2022 

पो. टे.चे 

नाव  

आ  व कलम आ .घ.ता.वेळ व ठकाण फयादीचे 

नाव/आरोपी चे नाव 

व प ा 

हक कत 

नायगाव आ  

44/2022कलम1

74crpc 

   

 

 

मर याचे कारण 

:- िविहरी पाय 

घस न बुडून 

मरण पावला  

 आ  घडला ता.वेळ व 

ठकाण द.014/12/2022 च े15:00 

ते दनांक 17/12/2022 

च ेसकाळी 10:00च ेसुमारास दि णेस 

12 क.मी  

 

  

आ  दाखल द 17/12/2022 रोजी 

वेळ 13:36 न द मांक 16 

 

उिशरा च ेकारण:- मयत चा शोध 

घेऊन आज रोजी िमळून आ याने आ.  

दाखल े

 

खबर दणेार:- यादव गणेश 

यलगंदवार वय 22 वष 

वसाय मजुरी 

रा.खंडगाव तालुका 

नायगाव िज हा नांदडे 

मोबाईल 

नंबर.9011965954 

 

मयताच ेनाव:- गणेश 

यादव यलगंदवार वय 50 

वष वसाय टेलर 

राहणार खंडगाव ता. 

नायगाव 

 

खलुासा:-सादर िवनंती क  वर नमूद ता.वेळ व ठकाणी यातील मयत हा  

दनांक 14/12/2022 रोजी दपुारी 15:00 वाजता च े सुमारास मौजे 

खंडगाव येथून ता. नरसी येथे िवलाज कामी जातो अस ेसांगून तो िनघून 

गेला तो घरी परत न आ याने खबर दणेार यांनी मयताचा इतर 

नातेवाईका कड ेिवचारपूस क न शोध घेतला असता तो दनांक 17/12/ 

2022 च ेसकाळी 10:00 च ेसुमारास नामे रघुनाथ भुजंगराव कदम वय 

45 वष वसाय कलक रा.खंडगाव यांच े िविहरीत पाय घस न पडला 

अस याचे िमळून आ याची खबर दणेार यांनी आज रोजी पो टेला खबर 

द याने वगैरे खबरी व न आ.  दाखल क न मा.पो. शद ेसाहबे यांचे 

आदशेाने पुढील  तपास कामी HC/2006 मु तापुरे यांचे कड े दे यात 

आले.  

आ  दाखल करणा याच ेनाव:-hc/1808 िचतळे पोलीस टेशन नायगाव 

तपासीक  अंमलदार :HC 2006 मु तापुरे मो.नं.9325850996 

पो. टे. .अिध.नाव व मो.नं:-मा.पो.िन शद ेसाहबे 

.मो.नं.8975769508 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  

 

 

 



 

 

पो ट च ेनाव मुदखेड  ग.ुर.न 252l2022 कलम 379  दनाकं   17/12/2022  

पो ट च े

नाव 

 गुरन व कलम    गु हा /आ /पनाका/घडला 

तारीख वेळ व ठकाण 

  फयादीच ेनाव /खबर दणेार /आरोपीच े

नाव व प ा 

हक कत  

मुदखेड गु र नं 252/2022 

कलम 379 भादवी   

 

 

 

 

 

 

दाखल करणार :-  

पो ह ेका  231 फोल े

पो टे  मुदखेड 

गु हा  /घडला /तारीख वेळ व 

ठकाण /= दनाकं 

13/12/2022 च ेरा ी 10.00 

वा ते  दनाकं 14/12/2022 

रोजी च े06.00 वा च ेदर यान 

वेळ न  नाही फयादीच े

घरासमो न कृ णा नगर 

मुदखेड  

पि मसे 1   कलो मीटर   

 

गु हा  दाखल तारीख वेळ-

दना़कं 17/12/2022 वेळ 

15.41 टे.डा.16 

 फयादी :- आनंद नागोराव कदम वय 30  

वष वसाय नोकरी राहणार  गवळी 

ग ली अधापूर तालकुा .अधापूर  ह ली  

मु ाम कृ णा नगर मुदखेड  तालकुा  

मुदखेड िज हा नांदडे मोबाईल मांक 

9284930492 

 

  आरोपी  :-  अ ात  

 

उिशरा च ेकारण  :- आज पावतेो  शोध 

घेतला व आज रोजी फयाद द याने 

 

गेला   माल:- िहरो कंपनीची पशॅन ो 

मोटरसायकल माकं MH-26-BB-0317 

कमत 20,000 पये अंदाज ेजुनी वापरते 

 सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी 

यातील फयादी यांनी याची घरासमोर लावललेी िहरो 

कंपनीची फॅशन ो माकं MH -26-BB-0317 िजचा 

चचेीस माकं MBLHA10BSGHM08548  व इंिजन 

मांक HA10EVGHM51797 असा असललेी जुनी 

वापरती कमती अंदाज े 20,000/- पयाची कोणीतरी 

अ ात चोर ाने चो न नेली आह ेवगैरे जबाब आव न 

वगैरे त ारी जबाबाव न मा पो. िन. साहबे यां या 

आदशेाने गु हा दाखल 

 

 तपासीक अमलदार- पो.ह.ेका 1375 ठाकूर   मो नं 

7774051375 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 



  

पोलीस टेशन मुखेड   गुरण- 384/22 कलम 12(A)  म. जु का     दनांक  17/12/2022 

 पोलीस 

टेशन  

 गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा शेरा 

मुखेड गुरण- 384/22 कलम 12(A)  म. जु 

का  

 

 

ज  माल 

१)630/-00 शादलु शखे यांचे 

ता यात 100 पये दरा या 04 

नोटा 50 पय ेदरा या 04 नोटा 10 

पये दरा या 03 नोटा असे एकूण 

630 पये ता यात िमळून आल े 

2) 00.00 एक पांढ या रंगाचे कागद 

यावर मट याचे आकडे सु वातीला k 

17/2022  असे काबन वाप न 

िलिहलेला असलेला जुना वापरतात 

३) 00.00 एक िन या शाईचा पेन 

जुना वापरता कमती अंदाजे 

 

 

गु घ ता वेळ व ठकाण दनांक द. 

17/12/2022 रोजी 16.30वा चे 

सुमारास ॉपर मुखडे शहरात 

बाराळी नाका मुखेड . 

 

गु हा दाखल- 

दनाक 17/12/2022 वेळ 17.06 

 वा  

Sd 27 

 

. गु हा दाखल करणार  

HC 2433 भुताळे 

पोलीस टेशन मुखेड. 

 

तपास करणार 

HC 1793 राठोड 

mob.no 9075991793पोलीस 

टेशन मुखेड िज हा नांदडे 

फयादी-   

गजानन िवजय अंसापुरे वय 32 वष वसाय नोकरी 

पोलीस उपिनरी क पो ट मुखडे मोबाईल नंबर 

9130052062 

 

आरोपी –. 

 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक कायवाही – 

िनरंक 

 

घटना थळी रवाना न द – द.17/12/2022 

मांक 31 वळे 18.37  

 

घटना थळी भेट दऊेन परत– द.17/122022 नो. .33 

व े18.50 

खुलासा- 

      सादर िवनंती क  वर नमूद 

तारीख वेळी व ठकाणी यातील  

आरोपी याने िवनापरवाना 

बेकायदिेशर र या क याण नावाचा 

मटका जुगार खेळत व खेळत 

असताना िमळून आला वगरेै जबाब 

व न गु हा दाखल क न 

मा.पो.िन.सां गोबाडे साहबे यां या 

आदशेा वये HC 1793 राठोड 

यां याकड ेदे यात आला. 

 

 

 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



 

 

                                                                    - पो. टे िवमानतळ गरुनं 425/2022 कलम 379 भारतीय दडं सिंहता 1860 द.17/12/2022  
अ. 

. 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत शरेा 

1 2 3 4 5 6 8 
 िज हा नांदडे, 

पो. टे. िवमानतळ 
3)गु.घ.ता.वळे व ठकाण – 

दनाकं  11/12/2022 च े

21.00 त े दनाकं 

12/12/2022 च े 06.30 
वाजताचे दर यान 
रायगडनगर,नादंेड यथेील 
करायान े राहत असले या 

घरासमोर लावललेी 
मोटारसायकल पवूस 2 कमी 

 

 

गु हा दाखल ता वेळ –
द.17/12/2022 वेळ 

11.06  टे .डा .नं.20 
 

पो. टे 
िवमानतळ गुरन ं
425/2022 

कलम 379 
भारतीय दडं 
सिंहता 1860 

 

 

 

 

1) फयादी-  चादं ू मसैाजी पवार,वय 45 वष, वसाय शतेी 
रा.आमदरूा ता.मदूखडे ह.मू.घोडजकर याचं े घरी करायान े
रायगडनगर एम.जी.एम. कालँजेवळ नादंेड  मो.न.9823634874 

 

 

 

2)आरोपी- अ ात 

 

 

4)गलेा माल -  का या रंगाची पँशन ो,मोटारसायकल  . MH 

26 BF 8785 जनूी वापरती िजचा इंिजन 

.MBLHAR188HHF57120 व चसेीस 

न.ंHA10ACHHF01891 माडँल 2017 जनूी वापरती कमती 

अंदाज े 40,000  5)उशीराच े कारण- आजबूाजू या भागात व 
नादेंड शहरात आज पावतेो शोध घतेला असता ती िमळून आली 
नस यान े व फयादीची तिबयत ठक नस यान े फयादीन े आज 
रोजी पोलीस टेशनला आर.सी बकू घवेनू यवेनू मोटारसायकल 
चोरी गे याबाबतची त ार द यान े

 

6)खलुासा – सादर िवनंती क,नमदू तारीख वळेी व ठकाणी यातील 

फयादीन े याचंी  का या रंगाची पशँन ो,मोटारसायकल  . MH 

26 BF 8785 जनूी वापरती िजचा इंिजन 

.MBLHAR188HHF57120 व चसेीस 

न.ंHA10ACHHF01891 माडँल 2017 जनूी वापरती कमती 

अंदाज े 40,000  ही रायगडनगर,नादेंड यथेील करायान े राहत 
असले या घरासमोर लावललेी असताना कोणीतरी अ ात चोरटयान े
चो न नलेी आह े वगरेै मजकुराच े अजाव न मा.पो.िन.काकड े
सा.याचं े आदेशान े वर माण े गु हा दाखल क न तपासकामी 
सपोउपिन कू ळेकर याचंकेडे दला. 
7)दाखल करणार-पो.ना/2609 आकमवाड मो.8805647079 

8) तपास – सपोउपिन कू ळेकर मो.न.9923696704 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  
 
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 
 

 

 



 

पोलीस टेशन मखुेड दिैनक गु ह ेअहवाल दनांक  17/12/2022 

 पोलीस 

टेशन मुखेड  

गुरन.ं वकलम गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

 

 गुरण- 385/22 कलम 12(A)  म. जु का  

 

ज  मालाचे वणन 1) कािसम ख युमिमया 

शेख वय 34 वष राहणार फुलेनगर .मुखेड 

तालुका मुखेड िज हा 

याचे ता यात 100 पये दरा या 03 नोटा 

50 पये दरा या 04 नोटा 20 पये दरा या 

03 नोटा असे एकूण 560 पये ता यात 

िमळून आले 

2) 00.00 एक पांढ या रंगाचे कागद यावर 

मट याचे आकडे सु वातीला k 12/2022  

असे काबन वाप न िलिहलेला असलेला जुना 

वापरतात 

३) 00.00 एक िन या शाईचा पने जुना 

वापरता कमती अंदाज े

4) एक िन या रंगाचा काबन तुकडा जुना 

वापरता कमती अंदाज े00.00 असे एकूण 

560 पयाचा माल ता यात िमळून आला 

गु घ ता वेळ व ठकाण दनांक 

द. 17/12/2022 रोजी 

15.40वा चे सुमारास ॉपर 

मुखेड शहरात लोखडं ेचौक 

नमखेुड . 

 

गु हा दाखल- दनाक 

17/12/2022 वेळ 17.26 

 वा Sd 28 

 

फयादी-   

गजानन िवजय अंसापुरे वय 32 वष वसाय 

नोकरी पोलीस उपिनरी क पो ट मुखडे 

मोबाईल नंबर 

9130052062 

 

आरोपी – 

आरोपीचा पूव इितहास — िनरंक 

 

आरोपीवर कर यात आलेली ितबंधक 

कायवाही – िनरंक 

 

घटना थळी रवाना न द – द.17/12/2022 

मांक 31 वळे 18.37  

 

 

खुलासा-      सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व 

ठकाणी यातील  आरोपी याने िवनापरवाना बेकायदिेशर र या 

क याण नावाचा मटका जुगार खेळत व खेळत असताना िमळून 

आला वगरेै जबाब व न गु हा दाखल क न मा.पो.िन.सां 

गोबाड ेसाहबे यां या आदेशा वये HC 1793 राठोड यां याकड े

दे यात आला. 

 

. गु हा दाखल करणार ----HC 2433 भुताळेपोलीस टेशन 

मुखेड. 

 

तपास करणार---HC 1793 राठोडmob.no 

9075991793पोलीस टेशन मुखेड िज हा नांदेड  

 

घटना थळी भेट दऊेन परत– द.17/122022 नो. .33 व े

18.50 आरोपी कलम 41 A सीआरपीसी माणे नोटीस दे यात 

आली. 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 



पो टे धमाबाद िम सग माकं 31/२२  दनाकं 17/12/2022 

पोलीस 

टेशन मुखेड  

गुरन.ं वकलम गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खलुासा 

 

धमाबाद 

 

िम सग माकं 

31/2022   

 

 

व ठकाण- दनांक-16/12/22 रोजी चे वेळ 

11.30 वा.चे सुमारास मौ.बाभळी ध. वतःचे 

राहत ेघ न ता. धमाबाद िज.नांदडे 

 

गु हा दाखल ता. वळे दनांक- 17/12/२२ 

रोजी 15.42 वा. टे डा . 18 

 

 

दाखल करणार-पोहकेॉ/२0१६ नागरगोजे 

पो टे धमाबाद 

 

 

पो. िन िहबारे सर 

पो. टे धमाबाद मो.नं  

97 64 57 43 33 

इर णा र टे, वय 50 वर्ष, 0 वसाय शेतमजुरी रा. 

बाभळी ध. ता. धमाबाद  

मो नं 78 23 84 22 59 

 

 

हरवले या इसमाचे नाव- नागरबाई .िशवाजी र टे, वय 

36 वष, वसाय घरकाम, रा. बाभळी ध. ता. धमाबाद 

िज हा नांदडे 

 

 

वणन- रंग सावळा, वय -36 वष, उंची -4.6 फूट, बांधा -

म यम, ओळख िच ह -डा ा हाता या अंग ावर 

चाकूचा जुना घाव, भाषा- मराठी, पोशाख-िहरवी साडी 

चॉकलेटी लाऊज वाहन -पायात काळी च पल 

 

 

 

 

िवनंती क  वर नमदू ता वळेी व ठकानी यातील  खबर दणेार 

याने खबर दली क  याची प ी ही दनांक 16.12.2022 

रोजी सकाळी 11:30 वाजताचे सुमारास घरातून काही एक न 

सांगता िनघून गेली व ितचा अ ाप पावतो आ ही 

नातेवाईकांकड ेशोध घेतला परंतु ती घरी परत आली नाहीती 

िमळून आला नाही.वगैरे मजकुराचे फयाद व न वर माणे 

िम सग दाखल क न पढुील तपास कामी बीट पोहकेॉ/2022 

मठपती यांचेकडे दला आह.े 

 

 

 

 

तपासीक अंमलदार-/पोहकेॉ/2022 मठपती 

मो.न 8390589720 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %&  
 
 

vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %&  

 

 

 



पो टे अधापूर ग.ु र .न 339/2022कलम279.337304(अ)भा .द.वी.कलम.134/187M .V.अ ट माण.े 

पो टे गरुन.घडला /गु हा दाखल/ ा  द. वळे गरुन/ंकलम खबर देणार यांचे नाव व प ा फयादी/ 

आरोपी 

   हक कत  

 

 

अधापरू  

गु हा घडला.ता वेळ ठकाण 

द 13.12.2022रोजी वेळ 21.00ते 

21.30 वाजताच े सुमारास िनमल कॉटन 

िज नग फॅ टरी समोर रोडवर कलदगाव 

िशवार दि णेस 

  

 

अंतर व दशा —7 क.मी  

 

गु हा दाखल.ता.वळे:- द 17/12/2022 

वेळ  18.21 वा  

टे डा नं 13   

 

 

 

गुरन—ं 339/2022  कलम 279 .337 

304 (अ)भा .द.वी .कलम.134/187M 

.V.अ   ट माणे. 

 

 

 

 

 

उिशराचे कारण—िवलास क न आज रोजी 

पो टला येऊन लेखी अज त ार द याने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फयादीच ेनाव:- 

गो वदराव शंकरराव माटे वय 60 वष 

वसाय मजुरी राहणार सुकळीिवर ता. 

कळमनुरी िज. हगोली ह. मु ाम बारसगाव 

ता अधापरू िज नांदेड 

 

 

 

 

आरोपी नाव:-- 

 

 

 

 

आरोपी अटक:-- िनरंक 

खुलासा:--सादर िवनंती क  वर नमूता वेळी व ठकाणी यातील फयादी व 

मयत ह े याची मोसा मांकMH 38-U-5811 िहवर बसून बारसगाव ते भोकर 

फाटा कड ेयेत असताना यातील ॅ टर . ॅ टर व ॉली या चालकाच ंनाव 

मािहत नाही या या ता यातील ॅ टर व टॅली ही हायगाई व 

िन काळजीपणाने भरधाव वेगात चालून यातील फयादी व मयताच ेमरणास 

कारणीभूत झाला व अपघात झा यानंतर जखम ना मदत न करता िनघून गेला 

वगरेै लेखी अधा त ार द यान ेवर माण ेगु हा दाखल क न मापोनी साहबे 

यां या आदेशाने पुढील तपास PSi आगलाव े साहबे यां याकड े दला. मो नं 

9767777884 
 

 

दाखल करणार:---PSi वड पोलीस ठाण ेआमदार पो ट टेशन अधापूर मो.नं 

9767777884 

 

तपािसक अमंलदार -----PSiआगलाव े पोलीस टेशन अधापरू मो नं 

9767777884 

 

पो ट भारी अिधकारी पो िन जाधव साहबे मो नं  

7798834263 

आरोपीचे पवू इितहास-----आरोपी नाव गाव मािहत नाही  

आरोपीवर केलेले ितबधंक कारवाई------ 

 

 

 

 

 



पो टे मरखले गुरनं 270/2022 कलम द17.12,2022  भा.द.िवकलम324,294,323,504अ वये 

पो. टे. चेनाव गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 

िम सगघडलावकलम 

गुरन / आ.मृ / पनाका / 

िम सगघडलावदाखल 

फयादीच ेआरोपी अटक होय / नाह ह ककत 

मरखेल गुरनं 271/2022 कलम 

324,294,323,504 भादिव 

 

 

 

िमळालामाल - नरक 

गु हाघडलाता., वेळव ठकाण- 

द16/12/2022रोजीरा ी8,30

वासुमारास फया दचे कराणा 

दकुानाजवळ मौजे  

गु हा दाखल ता. ववेळ :- द 

17/12/2022 चे 12.57वा. न द 

नंबर :-  09 वर 

गेलेला माल – 

आरोपी अटक - िनरंक 

उिशराचे कारण, - आजरोजी 

पो टेला येवून त ार द याने 

 

फयादीचे नाव :- प पु िशवराम ड गरे 

वय 27 वष रा येडूर ता.दगेलूर 

मोबाईल नंब र8888263827 

आरोपीचे नाव – प प ुिशवराम ड गरे 

राहणार येडूर तालुका दगेलूर 

 

FIR दलेकाहोय/नाही :- होय. 

चेकिल टचीपतूताकेलीआह े:- 

सादर िवनंती क  नमदु नमुद ता रख व वेळी यातील फयादी हा कराणा सामान 

घे यासाठी दकुानावर गेला असता आरोपी हा दकुानावरील यास उधारी सामान न 

द याने त घालत होता ते हा फयादी हा आरोपीस बालाजी दकुानदार आ यावर 

यांचेकडून घ े हणाला असता आरोपीने फयादीस तु या मायला झवतो अशी अ ील 

िशवीगाळ क न थापड बु याने मारहाण केली व लाकडाने डो यात मा न जखमी 

केले वगैरे त ारी जवाबा व न माननीय पोिन साहबे यां या आदशेाने गु हा दाखल 

क न पुढील तपास कामी एनपीसी 94 बारी यां याकड े दला 

दाखलकरणार:- PSO- asiमठपती पोिलस टेशन मरखेल मोबाईल नंबर 

9689152492. 

तपास करणार - npc94 बारी मो नं 7776707774 

पो. टे. भारी अिधकारी नंबर :-  पोिन गु ेसा पो. टे. मरखेल मो. नं. 

8830564618 

 

 

आरोपीच ेपवू इितहास----- 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कारवाई------ 

 

 

 



 

पोलीस ेशन भोकर गुरन 488/2022 कलम 279,337, 338 भादवी िद.17.12.2022 

पो ेचे गुरन.वक
लम 
 

गुरन.घ.ता.वेळिठकाण व 
गुरन..दा.ता.वेळ 

िफयादीचे नाव व पता गु याचीहिकगत 

 
भोकर 

गुरन ---
488/2022 
कलम 
279,337, 
338 भादवी 

गुरन घ.ता.वेळ व िठकाण िद. 
11.12.2022 रोजीवेळ 19.30 
वा.सु. 
भोकरतेनांदेडजाणारेरोडवरपुला
वरभोकरता.भोकरिज.नांदेड 
 
गुरनदातावेळ 
िदनांक17.12.2022 चे 18.14 
नोदं 35 वर 
 
 

िफयादीचे----.अ ुल 
करीम िपता महेबुबासाब 
वय 35 वष वसाय 

ापार रा. सईद नगर 
रे े गेट जवळ भोकर 
ता.भोकर मो. 
9822869293 
 
 
आरोपीचे नाव प ा----
-- 
. 

सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफयादी हा 
आंबेडकर चौक भोकर येथुन दुधडे अरीतुन दुध आण ासाठी िहरो ेलं्डर 
मोटार सायकल मांक MH 26 A 8244 वर बसुन एकटाच उडान 
पुलाव न आंबेडकर चौकाकडे जात असतांना भोकर कडुन नांदेडकडे 
जाणारे मोटार सायकल ा चालकाने राँग साईडने भरधाव वेगात हयगई व 
िन ाळजी पणाने येवुन समो न िफयादीचे मोटार सायकला जोराची धडक 
िद ाने िफयादी मोटार सायकल सह रोडवर पड ाने उजवे पायचे 
घो ापासुन पायाचे पंजा पयत फाटुन मासिनघुन गंभीर दुखापत झाली आहे. 
तसेच उजवे हाताचे अनािमका बोटास दुखापत झाली आहे. तसेच उज ा 
हाताचे पंजावर गंभीर मार लागुन दुखापत होवुन सुज आली आहे. वगैरे 
एम.एल.सी. जबाबव न वर माणे गु ा दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास पोहेका / 2078 ल टवार साहेब यांचे कडे िदला. 
 

दाखलकरणार – सपोउपिन/ देवकांबळे,पो ेभोकरमो. 9623979181 
 

तपािसकआमलदार – पोहेका/2078 ल टवार, पो ेभोकरमो. 
9767114720 
 

पो. े . भारी पोलीस------पो.िन.पाटीलसाहेब,मो9923104521  
 

आरोपीच ेपवू इितहास----- 

 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कारवाई------ 

 

 



 

पोलीस ेशन भोकर आ .82/2022 कलम 174 िस.आर.पी.सी. िद.17.12.2022 

पोलीस
ेशनचे
नाव 

आ ..वकलम 
 

आ ..घ.ता.वेळिठकाणव
आ ...दा.ता.वेळ 

खबरदेणारचेनाव गु याचीहिकगत 

 
भोकर 

आ .82/2022 
कलम174 

िस.आर.पी.सी. 

. आ .घ.ता.वेळ व िठकाण 
----िदनांक 14.12.2022 
रोजी 19.30 वा. स.द.नांदेड 
वाड नंबर 50  
 
 
 
आ .दा ता वेळ----- 
िदनांक17.12.2022 
चे17.40 नोदं  33वर 
 
 

खबरदेणारचेनाव----- 
एस.के.बयास पोहेका 
2093 पो े नांदेड 

ािमण 
 
 
 
 
मयताचे नाव प ा व 
मरणाचे कारण केशव 
शामराव मेटकर वय 30 
वष रा.डोरली भोसी 
ता.भोकर 
 
 
दा िप ानेअचानकबेशु

होवुनउपचारालानेतअ
सतांनामृ ् ु 
 
 

सादर िवनंती की, आजरोजीपो ेला  RMLC PUK/9240/2022 
स.द. िव ुपुरी नांदेड येथील कागद प ाचे ा  झा ा व न यातील 
मयत हा िदनांक 14.12.2022 रोजी ा सुमारास दा  िपवुन 
अचानक बेशु  झा ाने ास उपचार कामी स.द.नांदेड येथे 
नेतअसतांना तो उपचारा पुिवच मरण पाव ाने एम.ओ. यांनी मयत 
घोिषत केले वगैरे टपाली कागद प ा व न मा.पो.िन.वगैरे एम.एल.सी. 
जबाब व न वर माणे गु ा दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांचे 
आदेशाने पुढील तपास सपोउपिन हनवते साहेब यांचे कडे िदला. 
 

दाखलकरणार – सपोउपिन/ देवकांबळे,  पो े भोकर मो. 
9623979181 
 
तपािसकआमलदार – सपोउपिन/ हनवते, पो े  भोकर मो.                                    
8329998933  
 
पो. े. भारी पोलीस------पो.िन.पाटील साहेब, मो 9923104521  
 

आरोपीचे पवू इितहास----- 

 

आरोपीवर केलेले ितबधंक कारवाई------ 

 



 

पोलीस टेशन मुखेड गुरण- ३८६/२०२२ कलम ३२६.३२४.३२३.५०४.३४.  भादिव  दनांक 17/12/2022 
 पोलीस 

टेशन  

 गु घडला व दाखल तारीख फयादी व आरोपी खुलासा 

मुखेड गुरण- ३८६/२०२२ 

कलम 

३२६.३२४.३२३.५०

४.३४.  भादिव  

 

 

गु घ ता वेळ व ठकाण 

दनांक द.१५/१२/202 2 

रोजी २०:३० वा सुमारास 

आरोपीचे घरी मोजे 

बोरगाव तालुका मुखेड 

 

 

 

. 

 

 दाखल दनांक १७/१२/22 

रोजी वेळ २१:०३  न द 

मांक ३४ 

फयादी: गोपाळ भागवत िगरी वय ३१ 

वष वसाय शेती रा.रामे र ता. 

िज हा लातूर मोबाईल नंबर 

९३७३३४९१५७.. 

 

आरोपी_  

 

 

उिशराच ेकारण:- फयादीची मनि थती 

वि थत नस याने आज रोजी पो टेला 

येऊन त ार द याने. 

. 

खुलासा-------- 

      सादर िवनंती क  नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील फयादी 

हा याचे सासरवाडीत मोजे बोरगाव येथे मुलाच े वाढ दवसासाठी 

गेला व वाढ दवस झा यानंतर याचे प ीस घरी चल असे हणाले 

असता यातील आरोपी तानी संगणमत क न फयादीत िशवीगाळ 

क न तू आमचे बिहणीला िवनाकारण ास का दते आहेस असे हणून 

लता बु यांनी मारहाण क न फयादीच े पायावर काठीने मा न 

गुड याचे हाड फॅ चर केले आह ेवगैरे जबाबाव न गु हा दाखल . 

 

. गु हा दाखल करणार- पो ह े का २४३३  भुताळे मो 

९८५०५७११४२.  पोलीस टेशन मुखेड 

 

 

तपासीक: psi जाधव मो .९७६५८६०३५९ पोलीस टेशन मखुेड.. 

 

 

 
 
 



 
 

पो टे  उमरी    गुरनं-295/22 कलम 379,34भादिव   दनाकं-17.12.22 

िज हा/पो. ठाण े गुरनं घडला/गु हा दाखल/ ा  

द.वेळ 

गुरन ं/कलम खबर देणार यांच ेनाव व प ा 

फयादी/आरोपी 

हक कत 

 उमरी  गु हा घडला ता.वेळ ठकाणी 

दनांक 17.12 .22 रोजी वेळ 

16.00 वाजताचे सुमारास मौजे 

मोखंडी  िशवार भाऊराव 

बळीराम  पुयड  यांचे  शेतात  

 

 

अंतर व दशा-  उ रेस  13 

क.मी 

 

 

 

 

गु हा दाखल ता.वेळ-17.12.22 

 चे 18.02 वा न द नंबर 17 

गुरनं-295/22 कलम 

379,34भादिव माणे 

 

 

 

 

 

 

उिशराचे कारण- –   

फयादीचे नाव-सुभाष दशरथ 

पवार वय 37 वसायी मजुरी 

रा.अ वलदरी  तांडा ता.उमरी 

िज.नांदडे मो.8799995677  

 

 

आरोपीचे नाव- 1. 

  

 

 

आरोपी अटक-नाही 

 

 

खुलासा- सादर िवनंती क  वर नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील आरोतील आरोपी 

हा भाऊराव बळीराम पयुड यांच े शेतात उसतोडीचे काम कर यासाठी गेलो असता 

यातील आरोपीने संगणमत क न मा या  मे याकडून वार याकरीता  आणलेली 

मोसा CD िडल स िहरो कंपनीची जूनी वापरती लाल कलरची िजचा पा सग क्.MH 

-26 AB- 3779 चेिचस MBLHA11ENB9EO8561  व इंिजन नं 

HA11ECB9E16005  असा असलेली यातील आरोपीतांनी गाडी व एक हजार 

.चो न नेले गैरे मजकुराचे जबाबा व न मा.पो.िन.साहबेां या आदशेाने वर माणे 

गु हा दाखल क न पुढील तपास कामी स 

पोहकेा 2354 गेडाम यां याकडे दे यात आला आह.े 

 

दाखल करणार- पोहकेा  2341 वानोळे  

 

तपासीक अंमलदार / पोहकेा 2354 गडेाम mo 9421768528 

 

पो टे भारी अिधकारी-पो.िन मोहन बळीराम  भोसल े mo.7038833358 

 

 

 

आरोपीच ेपवू इितहास 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कायवाही------िनल 

 

 

 



 

आरोपीच ेपवू इितहास 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कायवाही------िनल 



आरोपीच ेपवू इितहास 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कायवाही------िनल 



आरोपीचे पवू इितहास 

आरोपीवर केललेे ितबधंक कायवाही------िनल 



 

 
 

आरोपीच ेपवू इितहास 

 

 

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कायवाही------िनल 

 



 

 

 

पो. टे. कंधार गु.र.न.384/2022 कलम 65( ई), म.दा.का. द.17/12/2022 

पो. टे.       गु.र.न. व 

कलम 

   गु हा घडला दाखल फयादीच ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व होय/ नाही 

       हक कत 

कंधार  गु.र.न.384/2022 

कलम 65( ई), 

म.दा.का. 

घडला:- द.17/12/2022 चे 

18.30 वाजता  सुमारास  बस 

टॅ ड घोडज दि णेस 

05. क.मी 

 

 गु हा दाखल:- 

द.17/12/2022 वळे 23.10 

टेशन डायरी न द  34  वर.  

 

 

 

 

फयादीचे नाव:- संतोष नारायण काळे वय 39  

वष वसाय- नोकरी --NPC- 548 नेमणूक 

पो. टे.कंधार मो. .9325303163.. 

 

FIR त दली का:- होय 

 

आरोपी नाव व प ा:-  

आरोपी अटक:- नाही 

 

िमळाला  माल:- दशेी दा  भगरी सं ा या 

कागदी लेबल असले या 180 एम. एल . या 

काचे या 14 सीलबंद बॉटल   एकूण कमती 

980/- पये .  

 

खलुासा;-----    नमदू ता. वेळी व ठकाणी यातील आरोपीने वतःचे 

फाय ासाठी दशेी दा  भगरी सं ाचे 180 ML  मते या काचे या 

कागदी लेबल असले या 14 सीलबंद बॉटल येक  कमती 70/- . 

माणे एकूण 980/- .  चा माल चोरटी िव  कर याचे उ ेशाने 

िवनापरवाना बेकायदशेीर र या ता यात बाळगून आलेला िमळून 

आ याने वगैरे फयादीचे मजकुरा व न गु हा दाखल. 

 

तपासी अंमलदार:-HC-2059 सानप साहबे.  पो. टे.कंधार 

मो. .960433256 . 

दाखल करणार:- ASI-  कांगण ेसाहबे पो. टे. कंधार  मोबाईल नंबर:-

7262067016. 

पो. टे. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .      मा. पोलीस िनरी क  

पडवळ सा.     मो. . 

 

  

आरोपीचे पवू इितहास 

आरोपीवर केलेले ितबधंक कायवाही------िनल 

 



 

पोलीस ेशन हदगाव   गुरनं. 351/2022 कलम 294,323,504भादवी िदनांक 17/12/2022 
  

  पोलीस 
ेशनचे 

नाव 

गु ा रिज र नंबर 
व कलम 

गु ा पना अ. ./ ो ी/घडला व 
दाखल 

िफयादीचे नाव व प ा 
मोबाईल नाव व प ा 
आरोपी अटक होय नाही 

हकीकत 

हदगाव    गुरनं. 351/2022 
कलम 294, 
323,504भादवी  

गु ा घडला िदनांक----- 
-िद.17/12/2022रोजी 1800 
वाजताते सुमारास मरडगा 
िफयादीची घरासमोर ता.हदगाव  
 
िदशा : उ रेस 35िकमी 
 
 
 

 गु ा दाखल िदनांक:-
17/12/2022 वेळ 22.38 े 
डा.नोद नं.  38वर                   
 

िफयादीचे नाव :-   
  
 
आरोपीचे नाव प ा. - 

एफआर आय त 
 िदली. होय 
 
गेला माल 
 

खुलासा------सादर िवनंती की वर नमूद तारीख वेळी व 
िठकाणी  यातील आरोपीने िफयादीस मागील भांडणाचे कारणाव न 
आरडाओरड क न दा  िपऊन येऊन िफयादी तू कशाला तू 
कशाला आली छीनाल र*** तु ा नव याला पाठव तुला झ*** असे 
अ ील िशवीगाळ क न िफयादीचे नव याला थापड बु ानेयांनी 
मारहाण क न िजवे मार ाची धमकी िदली  वगैरे िफयादीचे जवाब 
व न गु ा दाखल क न पुढील तपास कामी मा. पोनी साहेबांचे 
आदेशाव न गु ा दाखल क न पोना 900 सातपुते यां ाकडे िदले 
 

 तपासी अमलदार पोना 900 सातपुते  मो .न.   
9823216771 
दाखलकरणार -पोहे का 1099 गायकवाड पो. े.हदगाव मो.नं.  
7972994682 
 
 पोलीस ेशन भारी अिधकार्याचे नाव व मोबाईल नंबर: िपआय 
पवार साहेब पो. े.हदगाव मो.नं 8806994154.  
  

आरोपीच ेपवू इितहास---- 

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कायवाही------िनल 

 

 



 

पो. े . कंधार गु.र.न.385/2022 कलम 65( ई), म.दा.का.िद.17/12/2022 
 

पो. े.      गु.र.न. व कलम    गु ा घडला दाखल िफयादीचे नाव प ा मो. . व आरोपीचे 
नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाही 

       हकीकत 

कंधार  गु.र.न.385/2022 
कलम 65( ई), 
म.दा.का. 

घडला:- िद.17/12/2022 
चे 12.30 वाजता  सुमारास  
िद स( खु) गायरान 
जागेत  ता. कंधार 
दि णेस 15.िक.मी 
 
 गु ा दाखल:- 
िद.17/12/2022 वेळ 
23.37 ेशन डायरी नोदं  
37 वर.  
 
 
 
 

िफयादीचे नाव:- संतोष नारायण काळे वय 
39  वष वसाय- नोकरी --NPC-548 
नेमणूक पो. े.कंधार 
मो. .9325303163. 
 
 

FIR त िदली का:- होय 
 
 

आरोपी नाव व प ा:-  
 
उिशराचे कारण:-  
 
आरोपी अटक:- नाही 
 
िमळाला  माल:- देशी दा  िभंगरी सं ा ा 
कागदी लेबल असले ा 180 एम. एल . ा 
काचे ा 13 सीलबंद बॉटल   एकूण 
िकमती 910/- पये .  
 

खुलासा;------नमूद ता. वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
तः चे फाय ासाठी देशी दा  िभंगरी सं ाचे 180 ML  

मते ा काचे ा कागदी लेबल असले ा 13 सीलबंद 
बॉटल ेकी िकमती 70/- . माणे एकूण 910/- .  चा 
माल चोरटी िव ी कर ाचे उ ेशाने िवनापरवाना 
बेकायदेशीर र ा ता ात बाळगून आलेला िमळून 
आ ाने वगैरे िफयादीचे मजकुरा व न गु ा दाखल. 
 
तपासी अंमलदार:-HC-1959 वहारे साहेब.  पो. 

े.कंधार मो. .9604333256 
 . 
दाखल करणार:-ASI/ कांगणे साहेब पो. े. कंधार  
मोबाईल नंबर:-758852059. 
 
 
पो. े. भारी अिधकारी चे नाव व मो. .----        मा. 
पोलीस िनरी क  पडवळ सा.      मो. ..9420841070. 
 
 
                     
 
 

आरोपीच ेपवू इितहास---- 

 

आरोपीवर केलले े ितबधंक कायवाही------ 

 



 
  

 
  



  

 
      





 

पोलीस टेशन िहमायतनगर 289/2022 कलम 392,143.323.506. भांदवी सहकलम 3(1)(R)S अ.जा.ज.अ. ं का.िद.17/12/2022 

िहमायतनग
र  
 

 
 289/2022 कलम 
392,143. 323.506. 
भांदवी सह कलम 
3(1)(R)S अ.जा.ज.अ. ं 
का. 
 

िद.17/12/2022 रोजी 
चे 17.00 वा.चे.दर यान  
परमे वर मंदीरासमोर 
आरोपीचे भाजीपा याचे 
गाडयाजवळ  
ता.िहमायतनगर 
प चमेस 01 िक.मी. 
 

िद.17/12/2022 रोजीचे 
22.52  वा.चे.सुमारास 
टे.डा.नं 0027 

 
 
 
 

  राजकुमार दगडु राउत 
वय 32वष यवसाय-शेती 
रा.पवना ता.िहमायतनगर 
िज.नांदेड 
मो.9373258945 

  

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील िफय दी 
हा आरोपी ं 1 याचे भाजीपा याचे दकुानावर कांदे खरेदी साठी 
गेला असता िफय ◌ी हा कांदे खराब आहे असे हणाला असता 
आरोपी हा तुला काय कळते महारा असे हणुन जातीवाचक 
िशवीगाळ केली व थापडबु यानी मारहाण केली व आरोपी ं  02 
याने लाथबु यानी मारहाण केली व याचे 10 ते 12 िम ाना 
बोलावुन  यास मारहाण क न यास खाली पाउुन याचे जवळील 
2500/-  व सो याची िदड तोळयाची साखळी जबरीने काडुन 
घेतले व िजवे मार याची धमकी िदली  वगैरे जबाब व न   
मा.पो.िन.साहेबा या आदेशाने गु हा दाखल क न तपास तपास 
अिधकारी ी.SDPO मॅडम भोकर यां याकडे िदला  

 अिधकारी   :- ी बी.डी.भुसनुर साहेब 
मो.9834774799 

 पोहेकॉ-1893 पोटे 
 

 

 

 
 
 



पोलीस टेशन िहमायतनगर  290/2022 कलम 392,.323.294.506. भांदवी िद.17/12/2022 

 
िहमायतनगर  
 

 
 290/2022 कलम 
392,.323.294.506. 
भादंवी  
 

िद.17/12/2022 
रोजी चे 17.00 
वा.चे.दर यान परमे वर 
मंदीरासमोर 
भाजीपा याचे 
गाडयाजवळ  
ता.िहमायतनगर 
प चमेस 01 िक.मी. 
 
 
 

िद.17/12/2022 
रोजीचे 
23.26..चे.सुमारास 
टे.डा.नं 0028 

 
 
 

  शुभम मायंबा होळकर वय 22 
वष यवसाय-मजुरी 
रा.परमे वरग ली िहमायतनगर 
ता.िहमायतनगर िज.नादेंड 
जात-माळी मो.9922748175 
 

  
 

सादर िवनंती की,वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपी 
हा िफय दीचे वडील सा ीदार याचे भाजीपा याचे दकुानावर 
भाजीपाला खरेदी करीत आसताना तुम या दकुानावर भाजीपाला 
चागंला नाही कशाला दकुान लावले असे हणाले असता आरोपीने 
दकुान कशाला लावले हणुन िफय दीचे वडील सा ीदार यास 
आरोपीने माय झव असे अ लील भाषेत िशवीगाळ केली व 
िफय दीस मानेवर बु की मा न खाली पाडले व दकुाना या 
ग यातील 20800 /-  जबरीने काडुन घेतले िजवे मार याची 
धमकी िदली  वगैरे जबाब व न   मा.पो.िन.साहेबा या आदेशाने 
गु हा दाखल क न तपास तपास अिधकारी सपोिन चौधरी 
सा.यां याकडे िदला आहे. 
 

 अिधकारी :- ी बी.डी.भुसनुर साहेब 
मो.9834774799 
 

 पोहेकॉ-1893 पोटे   
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iksLVs ps foekurG  xqjua 426@2022 dye 392 Hkknoh fnukad 17@12@2022 

ftYgk@ iks -Bk.ks xqjua ?kMyk@xqUgk nk[ky@izkIr  
fn-osG 

xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 
iksLVs ps 

foekurG  

 
 
 
 
 
 

xqUgk  ?kMyk rk-osG 

fBdk.k-&fnukad 

17@12@2022 jksth 

06%30 oktrkP;k 

lqekjkl  fQ;kZnhps 

ukbZduxj  ;sFkhy 

lIrxhjh ?kjkleksj  

ukansM  

 

fn’kk o varj %&   
nf{k.ksl 01 fd-eh- 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%  
 fn-17@12@2022 ps 
18-23 ok uksa-ua-50 
oj   

xq-j-ua-426@2022 
dye  392]  
Hkknoh  
 
 
 
 
 
 
 

fQ;kZnhps uko %&  
 
 
 
 vkjksihps uko %&,d 
vKkr ble  
 
 
vkjksih vVd %& ukgh 
 

[kqyklk %& lknj fouarh dh oj ueqn rk- osGh o fBdk.kh  ;krhy 
fQ;kZnh gs R;kaps ukbZduxj ;sFkhy  lIrxhjh ?kjkleksj  >kM>qM d#u  
ik.kh Vkdr vlrkauk  vpkud vankts 20 rs  25 o”kkZpk ,d  vuksG[kh 
O;Drh rksaMkyk dkGs dkiM  cka/kysyk o vaxkoj dkG;k jaxkps tWdsV  
?kkrysyk vpkud eksVkjlk;dy oj ;soqu fQ;kZnhps xG;krhy lksU;kps  
eaxGlq= xaB.k rhu rksG;kps fdaerh vankts 75000# ph tcjhus 
fgldkoqu rh tcjhus vks<qu rsFkqu eksVkj lk;dy oj iGqu xsyk oxSjs 
etdqjkps vtkZo#u xqUgk nk[ky- 
 
nk[ky dj.kkj %&  iksfu dkdMs iks LVs foekurG eks ua   9923131121 
 
rikfld vaeynkj %& iksmifu cqjdqys  iks LVs foekurG eks ua   
9623652730 
iksLVs izHkkjh vf/kdkjh &  iksfu dkdMs iks LVs foekurG eks ua   
9923131121 
 
?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& iksfu dkdMs iks LVs foekurG eks ua   
9923131121 o  
 iksmifu cqjdqys  iks LVs foekurG eks ua   9623652730 
gs fnukad 17@12@2022 jksth ps 18%50 ok uksan ua- 52 oj jokuk 

?kVukLFkGh HksV nsoqu ijr & HksV iq<s pkyq  

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

          

 



 

 

 

 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 



 

पो टे िवमानतळ गरुनं 427/2022 कलम 324 ,504,506  भारतीय दंड सिंहता 1860 मधील द.17/12/2022 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गरुनं. वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

 

. िवमानतळ गु.घ.ता.वळे व ठकाण –  

17.12.2022  रोजी 17.00  

वाजताच े सुमारास  फयादीच े

राहते घरी   गतीनगर नांदडे, 

उ रेस 3 कमी  

 

 

गु हा दाखल ता वेळ –

द.17/12/2022 वेळ 22.31  

टे .डा .नं.66 

 

 

 गुरनं 427/2022 कलम 

324 ,504,506  भारतीय 

दडं संिहता 1860 

 

 

 

 

1) फयादी-    

 

 

   

 2)आरोपी-   

खुलासा – सादर िवनंती क,नमूद तारीख वेळी व ठकाणी यातील  आरोपी 

ही  फयादीस, तु इथे रा  नको तु तु या आई वडीलांकडे जा असे हणुन 

फयादी सोबत वाद क न जा तच िचडुन कचन म मधील भाजी 

काप याचा चाकू घेवुन मारत असताना फयादी ही  ितकार करत होती 

याच वेळी आरोपीने हातातील चाकु फयादी या उज ा हाताचे बोटाला 

मा न जखमी केले व िशवीगाळ क न िजव ेमार याची धमक  दली आह.े  

वगैरे मजकुराच ेजबाबा व न  मा.पो.िन.काकड ेसा.यांचे आदशेाने वर माणे 

गु हा दाखल क न पुढील 

 तपास कामी HC 2735 कंधारे यांचेकड े दला . 

 

दाखल करणार- ASI क यानकर  मो 9623551038 

 

 तपास – HC 2735 कंधारे  मो नं 8551059899 

 
vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  
 
 
vkjksihoj dsysys izfrcaa /kd dk;Zokgh %& fujad  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

पोलीस ेशनभोकर गुरन 489/2022    कलम 65 (ई) म.दा.का िद.17.12.2022 

पोलीस
ेशनचे
नाव 

गुरन.वक
लम 
 

िफयादीचेनाववपतागुरन.घ.ता
.वेळिठकाणवगुरन..दा.ता.वे

ळ 

आरोपीचेनावप ाव 
िमळालामाल 

गु याचीहिकगत 

 
भोकर 

गुरन 
489/2022 
कलम65 
(ई) 
म.दा.का.  

िफयादी – 
काश बाबाराव वाळवे वय 52 

वष वसाय नोकरी पोहेका 
2152 ने.पो े  भोकर मो. 
9922725848  
 
गुरनघ.ता.वेळविठकाणिद. 
17.12.2022 
रोजीवेळ20.20वा.सु. 
आरोपी ाघरा ापाठीमागेरोड

ाबाजुलामोक ाजागेतमौजे
कोळगांवखुदता.भोकर 
 
गुरन दा ता वेळ 
िदनांक 17.12.2022 चे 22.40 
नोदं 41 वर 
 
 

.आरोपीचे नाव – 
 
िमळालामाल – 
 
देशी दा  िभंगरी सं ाचे 
180 एम.एल. ा 24 
िसलबंद काचे ा बॉटल 

ेकी 70 /-  
दरा माणे एकुण िक.अ. 
1680/- पयाचा माल 

सादर िवनंती की, वर नमुद तारीख वेळी व िठकाणी यातील आरोपीने 
देशी दा  िभंगरी सं ा ा िवनापरवाना बेयकादेशीरर ा ा ा 
ता ात एका पांढ-या रंगा ा िपशवीत देशीदा िभंगरीसं ाचे 180 
एम.एल. ा 24 िसलबंदकाचे ाबॉटल ेकी 70 /- 

दरा माणेएकुणिक.अ. 1680/- पयाचामालिमळुनआला णुनवर 
माणे गु ा दाखल क न मा. पो.िन. साहेब यांचे आदेशाने पुढील 

तपास पोहेका / 988 आलेवार यांचे कडे िदला. 
 

दाखलकरणार – सपोउपिन/ देवकांबळे,पो ेभोकरमो. 
9623979181 
 
तपािसकआमलदार – पोहेका/988 आलेवार,पो ेभोकरमो. 
9130550052 
 
पो. े. भारीपोलीस 
पो.िन.पाटीलसाहेब,मो9923104521  
 

 

 

 


